На основу члана IV.4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине, на 54. сједници Представничког дома, одржаној 27. маја
2009. године, и на 31. сједници Дома народа, одржаној 18. јуна 2009. године,
усвојила је
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПЛАТАМА НА
ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН И РАСПОДЈЕЛИ ПРИХОДА
Члан 1.
У Закону о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода ("Службени
гласник БиХ", бр. 55/04 и 34/07) члан 3. мијења се и гласи:
"Члан 3.
Сви приходи за које је одговорна Управа уплаћују се на јединствени рачун.
Путарина у износу од 0,10 КМ за аутопутеве уплаћује се посебним платним
налогом на посебан подрачун у оквиру јединственог рачуна.
Управа, у име и за рачун државе, ентитета и Дистрикта, отвара и води јединствени
рачун који чине рачуни код једне или више комерцијалних банака (у даљњем
тексту: банке) за прикупљање појединачних прихода и рачуни код Централне банке
Босне и Херцеговине.
Рачуни код Централне банке Босне и Херцеговине служе за евиденцију, држање и
расподјелу прихода према држави, ентитетима и Дистрикту (у даљњем тексту:
корисници прихода), за држање минималне резерве и за држање и расподјелу
прихода од путарине у износу од 0,10 КМ за аутопутеве.
На рачун код Централне банке Босне и Херцеговине банке ће свакодневно вршити
посебно пренос укупно прикупљених прихода од путарине у износу од 0,10 КМ за
аутопутеве и посебно пренос осталих укупно прикупљених прихода од
индиректних пореза.
Управа ће са Централном банком Босне и Херцеговине закључити Уговор о
обављању послова банкарског и фискалног агента у складу са ставом 4. овог
члана."
Члан 2.
У члану 9. додаје се нови став 1, који гласи:

"Приход од путарине у износу од 0,10 КМ за аутопутеве, који Управа наплати,
преноси се у укупном износу на посебан подрачун у оквиру јединственог рачуна, а
расподјела прихода од путарине за аутопутеве врши се по методологији коју
прописује Управни одбор посебним актом."
У досадашњем ставу 1, који постаје став 2, иза ријечи: "по одбитку" додају се
ријечи: "прихода од путарине из става 1. овог члана и".
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. постају ст. 3, 4, 5, 6. и 7.
У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. ријечи: "ставом 1." замијењују се
ријечима: "ставом 2.".
Члан 3.
У члану 11. став 1. ријечи: "став 3." замјењују се ријечима: "став 4.".
Члан 4.
У члану 12. став 2. мијења се и гласи:
"Износ који је дозначен у буxет државе за сервисирање иностраног дуга биће износ
одре|ен у државном буxету за сваки ентитет и Дистрикт за текућу годину.
Министарство финансија и трезора обавијестиће Управу о износима који ће се
одбијати од дијелова преосталог износа ентитета и Дистрикта, и којим радним
данима ће се вршити ово одбијање."
Члан 5.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
БиХ".
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